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1

ພາກທີ I
ພາກສະເໜີ

    ແຂວງຄຳມ່ວນເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 16.315 km2, ມີ 
10 ເມືອງ, 581ບ້ານ, 69.703ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ365.143ຄົນ, ຍິງ 184.159 ຄົນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ 
ພົນລະເມືອງ 22 ຄົນ/km2 ມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ,  ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ-ນ້ຳເທີນ, 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ, ນອກນັ້ນຍັງມີປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 
4ແຫ່ງ, ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 12 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທ່ີທັງໝົດປະມານ748.075ha ກວມ 45,85%ເນື້ອທີ່ 
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີແມ່ນ້ຳລຳເຊໄຫລຜ່ານ 4 ສາຍ, ນ້ຳເທີນ, ນ້ຳຫີນບູນ, ນ້ຳໂດນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ. ບົນດິນແດນ 
ແຫ່ງນີ້ນັກຄົ້ນຄວ້າດ້ານປະຫວັດສາດ, ມະນຸດວິທະຍາ ແລະ ບູຮານຄະດີໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ມີຊົນຊາດລາວບູຮານ 
(ຂອມ-ມອນ) ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນເຂດນີ້ເປັນເວລາຫລາຍພັນປີ ຄືດັ່ງທີ່ຄົ້ນພົບເຫັນວັດຖຸ ສິ່ງຂອງບູຮານ ໃນເຂດ
ຮ່ອງຮອຍຂອງອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງບູຮານ ຊຶ່ງມີຫລັກຖານທີ່ພົບເຫັນ : ຄັນຄູດິນ , ກຳແພງເມືອງ, ປູສະ 
ນີຍະສະຖານ, ກຸ່ມຫລັກຫີນສີລາ, ໃບເສມາທຳມະຈັກ, ຕົວອັກສອນປັດລະວະພາມ ທີ່ຈາລຶກໃນພາສະນະໃຊ້ສອຍ 
ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະ, ໜັງສືທຳທາງສາດສະໜາ ແລະ ອື່ນໆ. ຈາກທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານດັ່ງກ່າວແຂວງຄຳມ່ວນຈຶ່ງມີ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ, ອະລິຍະທຳ, ປະຫວັດສາດ ທີ່ເອື້ອອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ,
ຊຶ່ງປະຈຸບັນມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ສຳຫລວດ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີແລ້ວ 198 ແຫ່ງ, ທຳມະຊາດ 139 ແຫ່ງໃນປ່າ 
ສະຫງວນມີການພັດທະນາແລ້ວ 6 ແຫ່ງ. ນອກຈາກນີ້ແຂວງຄຳມ່ວນຍັງມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານ ວັດທະນະທຳ 
30ແຫ່ງ ແລະ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ 29ແຫ່ງ, ມີວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະ
ລັກສະເພາະຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ປະຊາຊົນມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ພິລາດອາດຫານ “ ດິນແດນວິລະຊົນ”  ຈາລຶກໄວ້ 
ໃນປະຫວັດສາດຊາດລາວ. ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນແຂວງທີ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສູງໄປຕາມ
ທ່າອ່ຽງລວມຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ,ເສດຖະກິດຂົງເຂດຂະແໜງການບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວກ່ໍເຕີບໃຫຍ່ 
ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເລື້ອໆ, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃນລະດັບດີ, 
ມີພື້ນຖານໂຄງລ້າງດ້ານການຄົມມະນາຄົມທີ່ສະດວກດີ,  ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 8,11,12,13 ຜ່ານເຊື່ອມຕໍ່ 
ກັບບັນດາແຂວງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

1 ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງທຳມະຊາດ,  ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແຕ່ປີ 2005 – 2015

 ໃນປີ 2002 ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ພ້ອມກັນເປີດ
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຖ້ຳກອງລໍຢ່າງເປັນທາງການ, ທ້າຍປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ. ແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນທຶນ ເພື່ອພັດທະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຈາກລັດ ຖະບານ ສປປ ລາວ, ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ, 
ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ 
ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ
ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງຕະຫລອດມາຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
- 2003-2008 : ສຳເລັດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນ
ຮ່ວມພາຍໃຕ້ໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍຮ່ວງເງິນກູ້ຢືມຂອງລັດຖະບານຈາກທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊີ, ໂຄງການນີ້ ໄດ້ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກທຳມະຊາດໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ ຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ 2005-2010 ແລະ ປັບປຸງຄືນໃຫ້ເປັນຍຸດທະສາດສຳຫລັບ 2011-2015.



2

2

- ປີ 2008-2015 : ເຂດໂຣນ-ອານປ໌ ຂອງປະເທດຝລັ່ງເສດໄດ້ໄຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ
ເຂ້ົາໃນຖ້ຳກອງລໍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດການະພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ : ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ, ບ້ານກອງລໍ, ບ້ານນາຕານ, ບ້ານໜອງປີງ.
- ປີ 2011-2012 ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມທົບກັບແຂວງຄຳມ່ວນສ້າງສຳເລັດແຜນຈັດສັນ   
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຂຸນນ້ຳກອງແລງ ແລະ ສ້າງສຳເລັດແຜນພັດທະນາຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ
- ປີ 2010-2013 ລັດຖະບານນີວຊີແລນໃຫ້ການສະນັບສະໜູນໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະ
ຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຄວາມຍືນຍົງ
- ປີ 2015-2019 (ປະຈຸບັນ ) ແຂວງຄຳມ່ວນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໂດຍທຶນກູ້ຍືມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຄວາມຍືນຍົງໄລຍະທີ 2 ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກລັດຖະ 
ບານນີວຊີແລນ.
- ນອກຈາກນີ້ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນກ່ໍຍັງໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີເຂົ້າໃນຮ່ວງສົ່ງ 
ເສີມວິຊາການ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອອຳນວຍແກ່ການທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາເມືອງທ່າແຂກໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ,ການກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າຫາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ.
 ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ນັບແຕ່ ປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນແມ່ນໄດ້ຮັບ 
ການພັດທະນາ  ແລະ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫລອດມາ.

ເຫດຜົນ ແລະ ຫຼັກການ

2.1. ເຫດຜົນ  
 ປັດຈຸບັນຫຼາຍປະເທດໃນໂລກໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການອານຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພາະວ່າມັນໄດ້ກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນ 
ທ່ອງທ່ຽວທ່ີດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ, ພາກພ້ືນແລະສາກົນໃຫ້ຢາກຈະມາສຳພັດທຳມະຊາດ
ທີ່ຄົງຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ແລະ ຄວາມສວຍງາມ, ຮຽນຮູ້ວິຖີຊີວິດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ
ເຊິ່ງເປັນຈຸດຂາຍໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບການບູລະນະສອດຄ່ອງກັບຫຼັກວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີຈຸດສຸມຈຳເປັນ
ຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ພັດທະນາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ ແລະ ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວໃນອານາຄົດ.

2.2. ຫຼັກການ.
- ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ.
- ເພ່ີມທະວີການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ຕິດພັນກັບການພັດທະນາພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ.
- ສ່ົງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ີມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວໂດຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສາ 
ມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ນຳຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຜົນກະ
ທົບໜ້ອຍ ແລະ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ.
- ຈັດຫາແຫຼ່ງທຶນເພື່ອການປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອານຸລັກສະຖານທີ່ມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຍືນຍົງ.



3

3

- ສຸມໃສ່ການພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວຕາມແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາທີ່ໄດ້ກຳ 
ນົດໄວ້ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
- ນຳໃຊ້ຂ້ໍມູນການສຳຫຼວດຄຸນລັກສະນະນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຄວາມເພ່ິງພໍໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ລະດົມຄວາມ 
ຄິດເຫັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວໃນການປົກປັກຮັກສາ, 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
- ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ.
- ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສອດຄ່ອງ
ກັບວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລັກ, ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນພະລັງ 
ງານ.
- ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີນຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຮອງຮັບຂອງ 
ພື້ນທີ່, ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

ຂອບເຂດການສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບປີ 2016-2025

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນຖືກຮ່າງມາໂດຍເໜັ້ນໃສ່ການ
ບູລະນະ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບົນພື້ນຖານຂອງຫລັກການ ແລະ ເຫດຜົນທີ່ແນໃສ່ການອະນຸລັກ ແລະ ການບໍລິຫານ 
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ເພື່ອເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. ນອກຈາກນີ້ຍຸດທະສາດໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ສະເພາະ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ສາມາດລະບຸລະອຽດສຳລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ
ທີ່ມີຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.
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1 ບ່ອນອີງ ແລະ ຂັ້ນຕອນຂອງການປັບປຸງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ສຳລັບປີ 2016 – 2025.

ພາກທີ II
ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ

ທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ

 
 

 ແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນແຜນແມ່ບົດເພື່ອກຳນົດທິດ 
ທາງ ແລະ ຄາດໜາຍສູ້ຊົນຂອງການພັດທະນາ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າແມ່ນອີງໃສ່ເອກະສານ 
ຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
- ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2013.
- ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 9 ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄຳມ່ວນ. 
- ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5ປີ (2016-2020) ຄັ້ງທີVIII ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 
- ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນສຳລັບປີ2020-2025 ແລະ 
2016 – 2020.
- ອີງໃສ່ແຜນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
- ອີງໃສ່ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມເພ່ືອຄວາມຍືນຍົງ 
ໄລຍະ 2.
      ຂັ້ນຕອນໃນການຮ່າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ປະຫວັດສາດນີ້ປະກອບມີ: ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ, 
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນົດຈຸດດີ, ຈຸດອອ່ນ, ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, 
ການກຳນົດວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ, ຍຸດທະສາດ, ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ, 
ການກຳນົດມາດຕະການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ຊຶ່ງເປັນເນີື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນທິດທາງເປົ້າໝາຍຂອງ ການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ຄື
ອຳນາດການປົກຄອງຂອງແຂວງຄຳມ່ວນວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2 ການວິເຄາະຈຸດດີ, ຈຸດອອ່ນ, ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ 
ດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

2.1. ຈຸດດີ: 
- ແຂວງຄຳມ່ວນມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທ່າແຮງທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໂດດເດັ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນທຳມະ
ຊາດພູຜາປ່າໄມ້ທີ່ສວຍສົດງົດງາມ, ອາກາດບໍລິສຸດສົດຊື່ນ, ຖໍ້າ ແລະ ນ້ຳຕົກຕາດ.
- ແຂວງຄຳມ່ວນຕ້ັງຢູ່ໃຈກາງຂອງປະເທດລາວຊ່ຶງເປັນແຂວງທ່ີມີເສ້ັນທາງເຊ່ືອມຕ່ໍອອກໄປຕ່າງປະເທດຄື: 
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ , ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃນລະດັບດີ ແລະ ສະດວກສະບາຍພໍສົມຄວນ, ສາມາດເປັນແມ່ແຮງດຶງດູດ ແລະ 
ກະຈາຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄປສູ່ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີ 9 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ມີເອກະລັກແຕກຕ່າງກັນ 
ແລະ ຍັງຮັກສາໄດ້ຮີດຄອງວັດທະນະທໍາອັນດັ່ງເດີມ ແລະ ດີງາມຂອງແຕ່ລະເຜົ່າ, ສັງຄົມ ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີ
ຄວາມສະຫງົບເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ.
- ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມ 
ເປັນທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວອັນດັ່ງເດີມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
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- ອາຄານເກົ່າແກ່ ກໍ່ສ້າງແບບຊາວຕາເວັນຕົກໃນສະໄໝລາວເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝລັ່ງ ທີ່ເມືອງທ່າແຂກ 
ຍັງເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຜນການສ້າງໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົມມະນາຄົມ ໃນລະດັບທີ່ດີຂຶ້ນ, 
- ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມຕື່ນຕົວ,
ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນ.
- ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງມີໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງທີ່ສອດຄ່ອງ 
ແລະ ມີແຜນງານອັນລະອຽດໃນການດຳເນີນວຽກພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

2.2. ຈຸດອ່ອນ. 
- ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນທ່າແຮງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະ 
ພາບເທົ່າທີ່ຄວນ, ຫຼາຍແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖືກຊຸດໂຊມຂາດການບູລະນະຮັກສາ. ບາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີເສັ້ນ
ທາງເຂົາເຖິງ, ມີບາງແຫ່ງໄປໄດ້ພຽງແຕ່ລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ.
- ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການບໍລິຫານແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນໜຶ່ງພາຍໃນເມືອງຍັງບໍ່ທັນຫັດ 
ກຸມເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ການຈັດສັນ, ການສັນຈອນພາຍໃນເຂດເທດສະບານເມືອງທ່າແຂກຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບລະບຽບ ແລະ ສ້າງ 
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສັງຄົມ.
- ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ, ບໍ່ທັນສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເຄື່ອງ
ທີ່ລະລຶກທີ່ເປັນເອກກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນຍັງໜ້ອຍ.
- ດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນສົມຄູ່ກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ອຸດສາຫະການທ່ອງທ່ຽວ.
- ສະຖານທີ່ພັກແຮມໃນລະດັບສາກົນຍັງບໍ່ທັນຫຼາຍ, ຂອດການບໍລິການຍັງບໍ່ທັນເປັນມືອາຊີບ.
- ການສຳຫຼວດອອກແບບ ແລະ ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຍັງມີໜ້ອຍຖ້າປຽບທຽບຕາມບັນຊີທີ່ໄດ້ສຳຫລວດຜ່ານມາ 
ແລ້ວນັ້ນ.
- ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ ເປັນຕົ້ນ : ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ 
ກວດກາ ແລະ ການບໍການຢູ່ໃນແຕ່ລະຈຸດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ທັນຕໍ່ເນື່ອງ.
- ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນເປັນເຈົ້າການໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງແຂງແຮງບໍ່ທັນ ຮ່ວມມືເທົ່າທີ່ຄວນ
ໃນການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ.
- ລະບົບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ.
- ຍັງມີປ້າຍຊີ້ບອກທາງເຂົ້າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນສະເພາະຍັງບໍ່ພຽງພໍ.
- ການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຂອງຜູ້ປະກອບການບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ, ທຶນຮອນບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດປະສົບການ, 
ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີວິຊາສະເພາະມີຈຳນວນຈຳກັດ.
- ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກເພື່ອຮອງຮັບແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກລັດບໍ່
ສຳເລັດຕາມກຳນົດເວລາ.

2.3. ກາລະໂອກາດ. 
- ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍເປີດກ້ວາງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວດີຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
- ຄະນະພັກ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນໄດ້ຖືເອົາວຽກງານທ່ອງທ່ຽວເປັນໜຶ່ງໃນສາມທ່າແຮງ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງແຂວງ.
- ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາແຂວງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະ ສ ສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ປະເທດໄທ, ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກທີ່ 8,11,12,13. ມີດ່ານສາກົນ 2ດ່ານ : ດ່ານຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ 3, 
ນາເພົ້າ-ຈໍຫລໍ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖີ່ນທ່າແຂກ-ນະຄອນພະນົມທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ທັງໜັງສືຜ່ານແດນ, ປື້ມຜ່ານແດນ 
ແລະ ໃບຜ່ານແດນຂອງປະຊາຊົນ ລາວ-ໄທ.
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- ມີສະໜາມບິນຢູ່ບັນດາແຂວງຂອງ 3 ປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບແຂວງຄຳມ່ວນ: ສະຫວັນນະເຂດ, 
ນະຄອນພະນົມ ແລະ ກວາງບິ່ງ.
- ມີໂຄງການຮ່ວມມືສາມປະເທດ ຫລາຍແຂວງຂອງ ລາວ-ໄທ-ຫວຽດນາມ. ພ້ອມກັນນັ້ນແຂວງຄຳມ່ວນກໍຍັງເປັນ 
ປະຕູຜ່ານສູ່ບັນດາປະເທດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນນີ້ອີກດ້ວຍ.
- ຄວາມສົນໃຈໃນການຮ່ວມມື, ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານ, ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ, ອົງການຈັດ 
ຕັ້ງສາກົນ, ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ມີລັກ 
ສະນະເພ່ີມຂ້ຶນໂດຍສະເພາະແມ່ນພາຍຫລັງ ສປປ ລາວ ຈະກ້າວເຂ້ົາເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດ ອາ- ຊຽນ.
- ແຂວງຄຳມ່ວນມີສັກກະຍະພາບ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນຮູບແບບ 
ປະສົມປະສານທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດທີ່ຍັງຄົງຄວາມດັ່ງເດີມໃນກຸ່ມຂອງນັກເດີນທາງ, ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ.

2.4.  ສິ່ງທ້າທາຍ.
- ຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງດ້ານການເມືອງຂອງບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ, ອານຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ອາດຈະສົ່ງ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນຄືກັນກັບແຂວງອື່ນໆ.
- ກະແສຄວາມຕ້ອງການໃນການສຳປະທານ, ການປະມູນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ຄຸ້ມຄອງ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການທາງດ້ານວິຊາການ.
- ການເຂົ້າເປັນປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊ່ຽນຈະມີຄວາມສ່ຽງໃນການແຂ່ງຂັນການລົງທຶນດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຍາດແຮງງານຈາກຕ່າງຖິ່ນ ທີ່ເຂົ້າມາປະກອບອາຊີບພາຍໃນຕົວເມືອງ, ບັນຫາ 
ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ, ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທີ່ຮຸນແຮງຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.
- ໄວໜຸ່ມຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ມີການຮຽນແບບວັດທະນະທຳ ທີ່ມີລັກສະນະຊອດກະຈາ.
- ການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ 
ຕ້ອງການ. ສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກຈຳນວນໜຶ່ງຍັງນຳເຂົ້າຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈິ່ງເປັນສາ 
ເຫດເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ອາຫານຈຳນວນໜື່ງມີລາຄາແພງ.
- ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບຽບ, ຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆທີ່ລັດຖະບານ 
ປະກາດໃຊ້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ. ຍັງບໍ່ເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັດກຸມ.

3 ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວສຳລັບປີ 2016-2025

3.1.  ວິໄສທັດ.
 ວິໄສທັດຂອງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິໄສທັດ
ຂອງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນຄື: “ ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າດັ່ງເດີມ, ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ, ອະນຸລັກ ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ເຮັດໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນກາຍເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, 
ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ນຳເອົາຄວາມສີວິໄລມາສູ່ສັງຄົມ “.
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3.2. ຈຸດປະສົງ.
- ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ.
- ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນເປັນຈຸດໝາຍປາຍ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
- ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
- ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີ 
ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
- ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

3.3. ຄາດໝາຍສູ້ຊົນ. 
- ສູ້ຊົນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະມານ 2.500.000 ຄົນ  ສະເລ່ຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 12%/
ປີ, ນັ້ນໝາຍເຖິງປີ 2020 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 600.000ຄົນ. ໃນນັ້ນເປັນ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວສາກົນກວມເອົາຢ່າງໜ້ອຍ25%, ມີໄລຍະພັກແຮມສະເລ່ຍ 4 ວັນ,  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍ 80 ໂດລາ/ຄົນ, 
ສະເລ່ຍລາຍຮັບສຳຜັດສັງຄົມ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ຫລາຍກວ່າ 50.000.000ໂດລາ.
- ສູ້ຊົນສຳຫລວດແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດພ້ອມກັບການຂື້ນ 
ບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ໃຫ້ໄດ້ 30 ແຫ່ງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ແລະ ຈັດລຽງບູລິມະສິດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແຂວງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍ
ພື້ນຖານ (ຈັດລຽງຕາມຂໍ້ແຫລ່ງມູນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບເມືອງອີງຕາມມາດຖານຂອງກົມພັດທະນາການທ່ອງ
ທ່ຽວ).
- ສູ້ຊົນປັກຫລັກໝາຍກຳນົດຂອບເຂດແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນຂອງແຂວງໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ແຫ່ງໂດຍ ສົມ 
ທົບ ກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ສູ້ຊົນເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບທ້ອງຖີ່ນຂັັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງໃນລັກສະນະເປັນວົງຈອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 
ແຫ່ງ.
- ສູ້ຊົນພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຄົບວົງຈອນພູພຽງນາກາຍອ່າງນ້ຳເທີນ II ແລະ ປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດພູຫີນໜາມໜໍ່ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບຊາດໃຫ້ໄດ້4ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ຂອງແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຜະລິດຕະພັນ.
- ສູ້ຊົນສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ 10 ເມືອງ, ສະຖານທີ່ຮັບຮອງພັກແຮມໃຫ້ໄດ້ 
5.000 ຫ້ອງ ແລະ ຈໍານວນຮ້ານອາຫານທີ່ສາມາດຮອງຮັບແຂກທັງໝົດໃຫ້ໄດ້ 10.000 ຄົນ/ວັນ.
- ປັບປຸງລະບົບການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບປະເທດໃກ້ຄຽງເພື່ອ 
ຂະຫຍາຍເປີດກວ້າງຕະຫຼາດ ການທ່ອງທ່ຽວສູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ແນໃສ່ການສ້າງເຄືອຂ່າຍຕະຫຼາດການ 
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖາວອນ.
- ຍົກລະດັບເພ່ືອປັບປຸງຂອດການບໍລິການບັນດາ ດ່ານຊາຍແດນເຊັ່ນ: ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 3 ທ່າແຂກ-
ນະຄອນພະນົມ ແລະ ດ່ານນາເພົ້າ-ຈາຫຼໍ່ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍ 
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງ.
- ສຳເລັດໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງ 2ຊັ້ນ ແຕ່ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ເຂົ້າຫາຂຸນນ້ຳກອງແລງ, ແຕ່ທາງ 
ເລກ 12 ຫາ ຖ້ຳພະ , ທາງເລກ 12 ຫາ ຖ້ຳຊ້າງ, ທາງດິນແດງອັດແໜ້ນແຕ່ທາງເລກ8B (ຫລື1E) ຫາ ຖ້ຳ 
ກອງລໍ-ນາຕານ, ທາງປູຢາງໃນບໍລິເວນພະທາດສີໂຄດ.
- ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ໄດ້ສຳ 
ຫຼວດຂື້ນບັນຊີແລ້ວໃຫ້ເປັນລະບົບໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ດຶງດູດ ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຫຼາຍຂື້ນ.
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- ສູ້ຊົນຊຸກຍູ້ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ. ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບອາຄານ 
ສະຖານທີ່ ແລະ ຂອດການບໍລິການຂອງພະນັກງານຕ້ອນຮັບແຂກໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຂອງສາກົນ.
- ສູ້ຊົນຈັດລະດັບມາດຕະຖານຂັ້ນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແຫ່ງຂຶ້ນໄປ.
- ສູ້ຊົນກຳນົດຂອບເຂດປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ 
ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
- ສູ້ຊົນສ້າງບ້ານຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ປັບປຸງ 
ການຫຸ້ມຫໍ່ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າຫັດຖະກຳໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບ້ານ.
- ສູ້ຊົນກໍ່ສ້າງພະນັກງານຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີລະດັບວິຊາສະເພາະດ້ານການທ່ອງທ່ຽວລະດັບປຣິນຍາໂທ
ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຕໍາແໜ່ງ, ບຸກຂະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ
ເພື່ອຍົກລະດັບຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິການ, ການບໍລິຫານ, ການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງໜ້ອຍ 
1.500 ເທ່ື່ອ/ຄົນ.
- ສູ້ຊົນພັດທະນາເຂດຕະຫລາດກາງຄືນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ມີຄວາມສວຍງາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນ
ຕົວເມືອງທ່າແຂກຕາມໂຄງການກໍ່ສ້າງເມືອງທ່າແຂກໃຫ້ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສຳເລັດ.
- ສົມທົບກັບບໍລິສັດເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ລົງທຶນໃສ່ໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ 
ພະຈົນໄພປີນໜ້າຜາໃຫ້ໄດ້ 3 ຈຸດ ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.
- ສຶບຕໍ່ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນດາແຂວງພາກກາງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາແຂວງ 
ຂອງ ໄທ-ຫວຽດນາມ ທີ່ນຳໃຊ້ທາງເລກ 8, ເລກ 12 ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການຂົນສົ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ, 
ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ.
- ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມບໍລິການລົດຈັກໃຫ້ເຊົ່າເພື່ອເຕົ້າໂຮມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
- ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມລົດ, ສາມລໍ້ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງ ພະແນກ ຖວທ.
- ເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ພະນັກງານ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານການບໍລິ 
ການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.
- ສູ້ຊົນຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ, ຮ່ວມມືກັບພາກທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອພັດທະນາ 
ວົງຈອນ(The Loop) ໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ປອດໄພແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
- ສູ້ຊົນເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ໄດ້ 13ຄັ້ງ ຕໍ່ປີ.

3.4. ຍຸດທະສາດ.
 ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ແຜນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານທຳມະຊາດ, 
ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງນີ້:
ຈຸດປະສົງ1 : ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຄົງຄຸນຄ່າ 
ປະກອບມີ ຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ດໍາເນີນສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ.
- ຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງ 
ທ້ອງຖິ່ນ.
- ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ 
ແລະ ປະຫວັດສາດ.
- ປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນ 
ນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ.
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ຈຸດປະສົງ 2: ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງສ້າງໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນ 
ຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ໃນລະດັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ, ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
- ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ 
(DMP). 
- ປັບປຸງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂ້ົາຫາສະຖານທ່ີທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ. 
- ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງ. 
- ສ້າງກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
- ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ຈຸດປະສົງ 3: ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, 
ປະກອບມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
- ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມ 
ທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 
- ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
- ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດ 
ງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈໍາໜ່າຍ). 
ຈຸດປະສົງ 4: ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ປະກອບມີ 
ຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
- ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. 
- ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງມໍລະດົກ. 
- ຊຸກຍູ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ. 
ຈຸດປະສົງ 5: ເພື່ອສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ 
ດົກທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບ 
ມີຍຸດທະສາດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
- ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
- ກໍານົດຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
- ສ່ົງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ. 

4 ນະໂຍບາຍ

 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດ 
ທິພາບສູງ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ວາງ ນະໂຍບາຍເພື່ອປົກປັກ 
ຮັກສາໃນຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດເພື່ອການທ່ອງ 
ທ່ຽວດັ່ງນີ້:
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- ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຕ່າງໆໃຫ້ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງ ແລະ ລົງສູ່ຮາກຖານໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.
- ປັບປຸງລະບົບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານວຽກງານທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດ 
ບາດໃນຂັ້ນທີ່ເໝາະສົມພ້ອມທັງຫັນເອົາພະນັກງານວິຊາການລົງຊ່ວຍບັນດາເມືອງ ແລະ ສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງພະນັກ 
ງານ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ລະດັບອັນແນ່ນອນ.
- ສຸມໃສ່ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນ.
- ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆໃຫ້ກ້ວາງຂວາງ.
- ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ທັງພາກລັດ, ລວມໝູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນທັງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ  
ທີ່ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກ ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ດີງາມຂອງຊາດຂອງທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ 
ຍືນຍົງ.
- ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັດ 
ທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຖານຂອງອາຊຽນໃນເຂດມໍລະ
ດົກ ໂດຍປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບແລະກົດໝາຍ.
- ປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດສົມທົບກັບການຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ
ສາກົນແນໃສ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ, ການຈັດການ ແລະ ການບໍລິການນັບມື້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ
ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ.
- ຫັນເອົາວຽກທ່ອງທ່ຽວລົງສູ່ຮາກຖານ, ສ້າງກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກປະຊາຊົນສ່ວນຮ່ວມ ສ້າງ 
ວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກ 
ຍາກເທື່ອລະກ້າວ.
- ສ່ົງເສີມການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ງເສີມຟື້ນຟູດ້ານສິລະປະວັນນະຄະດີ, ຫັດຖະກຳທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີ, 
ເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳຮີດຄອງປະເພນີ, ມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນພິລະອາດຫານ, ປົກປັກຮັກສາປະຕິສັງຂອນວັດຖຸບູຮານ ປູ
ສະນີຍະສະຖານເກົ່າແກ່ທີ່ເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ, ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ,
ກິລາກາຍະກຳທີ່ເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ກຸ່ມບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານອາຫານ ເຮັດການໂຄສະນາການທ່ອງ 
ທ່ຽວຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເຂົ້າ ເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ ເພື່ອ 
ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດອາຊີ ແລະ ເອີຣົບ...ເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
- ສຸມໃສ່ການຈັດສັນ, ອະນຸລັກປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ໃນເຂດມໍລະດົກໃຫ້ເປັນລະບົບ, ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ.
- ເປີດກວ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງ 
ການອື່ນໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໃຫ້ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຄົງໄວ້ຄຸນຄ່າເອກະລັກດັ່ງເດີມ.
- ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມຈັດງານເທດສະການເປັນຕົ້ນ: ງານມະຫາກຳວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ, ງານເທດສະການອາຫານ, 
ງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການສື່ເຖິງເອກະລັກວັດທະນະທຳ, ວິຖີຊີວິດການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນ 
ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອກາຍເປັນກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
- ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການອະນຸລັກຕຶກ, ອາຄານເກົ່າທີ່ເປັນສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງຝລັ່ງເສດ ໃນເທດສະບານເມືອງ 
ທ່າແຂກໄວ້ໃຫ້ຊົງຄຸນຄ່າເດີມ.
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5.1.ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ: ດຳເນີນສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທາງທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຕ້ອງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງນີ້:
 

5 ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ສໍາລັບປີ 2016-2025

ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳຜານາງ
ໂຄງການ 1  :  ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 2: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ
ໂຄງການ 1  :  ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖໍ້າລົມ
ໂຄງການ 1  :  ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 4:  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບູລະນະພະທາດນ້ອຍບ້ານເກົ້າລ້ຽວ
ໂຄງການ 1  :  ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດຕຸ້ມພະວັງ
ໂຄງການ 1  :  ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 6 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະຈັນ
ໂຄງການ 1  :  ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 7: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ
ໂຄງການ 1  :  ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ2 :  ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3  : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.



12

ແຜນງານ 8 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິເວນຮອບນອກວັດສີໂຄດ
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 9 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດທາດເມືອງພອນ.
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 10 : ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 11 :  ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານ 12 :  ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ,ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ/ໜອງປາເຊືອມ/ 
ໜອງເທົາ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/
ໜອງປາຝາ/ໜອງປາເຊືອມ/ໜອງເທົາ.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 13 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະຍາອິນ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ14 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ່າຝລັ່ງ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 15 : ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ ເພື່ອຫັນປັນແຜນ ປົກປັກຮັກສາແລະ ຄຸ້ມຄອງຂຸນນ້ຳກອງແລງ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ,ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຂຸນນ້ຳກອງແລງ.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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ແຜນງານ 16 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຊ້າງ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 17 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳງົວ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 18 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດມ່ວງ/ຕາດນ້ຳສະນາມ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 19 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 20 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 21 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 22 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລາດໄຮ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 23 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຄອນແກ້ວ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4  :  ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
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ແຜນງານ 24 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຍພູຄັນນາ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 25 :  ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອາຄານເກົ່າທີ່ເມືອງທ່າແຂກ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ແຜນງານ 26 : ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາພູມມິທັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມເຂດຕະຫລາດກາງ 
ຄືນເມືອງທ່າແຂກ
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ. 
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

5.2  ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ   ແລະ 
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງນີ້: 

ແຜນງານ 1: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ  
ໂຄງການ 1: ຕີລາຄາ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່. 
ໂຄງການ 3: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແບບ ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. 
ແຜນງານ 2: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ 
ໂຄງການ 1: ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບຸນປະເພນີຕ່າງໆ. 
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີ  ອໍານາດການ 
ປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄຳມ່ວນ.
ແຜນງານ 3: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິຖີຊີວິດແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງ  ແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດ ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງ 
ແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 3 :ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີ  ອຳນາດການ 
ປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງ ແຂວງ 
ຄຳມ່ວນ. 
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ແຜນງານ 4: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງບັນດາເຜົ່າ
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິລະປະພື້ນເມືອງ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສິລະປະພື້ນເມືອງ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີອຳນາດການປົກ 
ຄອງແຂວງຮັບຮອງ.
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຜ່ານແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິລະປະພື້ນເມືອງໃຫ້ແກ່ປະຊາ
ຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນ. 
ແຜນງານ 5: ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກສາ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງຄຳມ່ວນ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີອຳນາດການປົກ 
ຄອງແຂວງຮັບຮອງ 
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ. 
ແຜນງານ 6: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ ອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງລາຍການອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄຳມ່ວນ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີ ອຳນາດການປົກ 
ຄອງແຂວງຮັບຮອງ 
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ການປຸງແຕ່ງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ. 
ແຜນງານ 7: ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູຫັດຖະກຳ: ປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, ຕໍ່າແຜ່ນ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະ 
ທ້ອງຖິ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫັດຖະກຳປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, ຕໍ່າແຜ່ນ 
ແລະ ລວດລາຍສິລະປະທ້ອງຖິ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫັດຖະກຳປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, 
ຕໍ່າແຜ່ນ ແລະ ລວດລາຍສິລະປະທ້ອງຖິ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະເໜີອໍານາດການ 
ປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ. 
ໂຄງການ 4 : ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫັດຖະກຳປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, ສິນລະ 
ປະຫລວດລາຍຂອງຄຳມ່ວນ. 
ແຜນງານ 8:  ສ້າງຈິດສໍານຶກການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໂຄງການ 1 : ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ. 
ໂຄງການ 2 : ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວໃນການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ

5.3  ດຳເນີນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງດ້ານທຳມະຊາດ, ວັດທະ 
ນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ປະກອບມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງນີ້ :

ແຜນງານ 1: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ, ວັດທະ 
ນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ.
ໂຄງການ 1 : ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳຜານາງ.
ໂຄງການ 2 : ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະ ຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ.
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ໂຄງການ 3: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະທັດຖໍ້າລົມ.
ໂຄງການ 4:  ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະ ພະທາດນ້ອຍ.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະ ວັດທາດຕຸ້ມພະວັງ.
ໂຄງການ 6 : ປັບປຸງ ພູມມິທັດ ແລະ ບູລະນະ ຖ້ຳພະຈັນ.     
ໂຄງການ 7: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ.
ໂຄງການ 8 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິເວນຮອບນອກວັດສີໂຄດ.
ໂຄງການ 9 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວັດທາດເມືອງພອນ.
ໂຄງການ 10 : ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ.
ໂຄງການ 11 :  ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ.
ໂຄງການ 12 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ/ໜອງປາເຊືອມ/ ໜອງເທົາ.
ໂຄງການ 13 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະຍາອິນ.
ໂຄງການ 14 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ່າຝລັ່ງ.
ໂຄງການ 15 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂຸນນ້ຳກອງແລງ.
ໂຄງການ 16 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຊ້າງ.
ໂຄງການ 17 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳງົວ.
ໂຄງການ 18 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດມ່ວງ/ຕາດນ້ຳສະນາມ.
ໂຄງການ 19 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ.
ໂຄງການ 20 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ.
ໂຄງການ 21 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລາດໄຮ.
ໂຄງການ 22 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາດຄອນແກ້ວ.
ໂຄງການ 23 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສາຍພູຄັນນາ.
ໂຄງການ 24 :  ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອາຄານເກົ່າທີ່ເມືອງທ່າແຂກ.
ໂຄງການ 25 :  ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມເຂດຕະຫລາດກາງຄືນເມືອງທ່າແຂກ.
ແຜນງານ 2: ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ.
ໂຄງການ 1 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຜານາງ.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ.
ໂຄງການ 3 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖໍ້າລົມ.
ໂຄງການ 4 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງພະທາດນ້ອຍ.
ໂຄງການ 5 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດຕຸ້ມພະວັງ.
ໂຄງການ 6 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະຈັນ.
ໂຄງການ 7 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິເວນຮອບນອກວັດປ່າ 
ໂຊກຄຳແສນ.
ໂຄງການ 8 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ບໍລິເວນ  ຮອບນອກວັດສີໂຄດ.
ໂຄງການ 9 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ວັດທາດເມືອງພອນ.
ໂຄງການ 10 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ.
ໂຄງການ 11 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ.
ໂຄງການ 12 : ປັບປຸງ/ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ/
ໜອງປາເຊືອມ/ ໜອງເທົາ.   
ໂຄງການ 13 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳພະຍາອິນ.
ໂຄງການ 14 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ທ່າຝລັ່ງ.
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ໂຄງການ 15 : ສ້າງກົດລະບຽບແລະແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຂຸນນ້ຳກອງແລງ.
ໂຄງການ 16 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຊ້າງ.
ໂຄງການ 17 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳງົວ.
ໂຄງການ 18 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດມ່ວງ/ຕາດນ້ຳສະນາມ.
ໂຄງການ 19 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ.
ໂຄງການ 20 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ.
ໂຄງການ 21 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ລາດໄຮ.
ໂຄງການ 22 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ຕາດຄອນແກ້ວ.
ໂຄງການ 23 :  ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ສາຍພູຄັນນາ.
ໂຄງການ 24 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ອາຄານເກົ່າທີ່ເມືອງທ່າແຂກ.
ໂຄງການ 25 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມເຂດ 
ຕະຫລາດກາງຄືນເມືອງທ່າແຂກ.

5.4 ປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນປະກອບມີແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດັ່ງນີ້ :

ແຜນງານ 1:  ສ້າງມາດຕະຖານ ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ.

5.5 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 

ແຜນງານ 1: ສັງລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1 : ຕອບສະໜອງຂ້ໍມູນທາງດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະ ດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2 : ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກໍາທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄສະນາ ຈຸດ 
ໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 

5.6 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານພາຍໃນຕົວເມືອງ 
ແລະ ເຂົ້າຫາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະ ຄົບວົງຈອນ. 

ແຜນງານ 1: ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ  
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນພະທາດສີໂຄດຕະບອງ. 
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ. 
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ. 
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານນາຂ້າງຊ່າງເຖິງບ້ານຜາແຫລມ. 
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຖ້ຳຊ້າງບ້ານຖ້ຳ, ຖ້ຳງົວບ້ານຊຽງແຫວນ. 
ໂຄງການ 6: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງສິ່ງຮອງຮັບ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວເຂດບ້ານທ່າແຂກກາງ (ເຂດຕະ 
ຫລາດກາງຄືນ/ນ້ຳຜຸຂອງໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ) . 
ໂຄງການ 7: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຂຸນນ້ຳກອງແລງ ບ້ານນາຄື ເມືອງຫີນບູນ.
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ໂຄງການ 8 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຖ້ຳກອງລໍເບື້ອງ(ນາກາຍໄຕ້-ນາຕານ) ເມືອງນາກາຍ.
ໂຄງການ 9 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ ບ້ານໜອງບົກເ ມືອງໜອງບົກ.
ໂຄງການ 10 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາວັດພະທາດຕຸ້ມພະວັງ ບ້ານນາວາງ ເມືອງໜອງບົກ (ພະທາດຄູ່ 
ແຟດພະທາດພະນົມອົງເດີມ).
ໂຄງການ 11 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຖ້ຳຜານາງ ບ້ານຜານາງ ເມືອງມະຫາໄຊ.
ໂຄງການ 12 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຖ້ຳໜອງຜຽງຊ້າງ ບ້ານແກ້ງເຫລັກ ເມືອງຍົມມະລາດ. 
ໂຄງການ 13 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ ບ້ານໜອງປີງ ເມືອງບົວລະພາ. 
ໂຄງການ 14 : ປັບປຸງເສັ້ນທາງຊອຍ ໃນເທດສະບານເມືອງທ່າແຂກ ຕາມໂຄງການພັດທະນາ ເມືອງທ່າ 
ແຂກເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 15 : ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີື້ບອກທາງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງ The Loop. 
ໂຄງການ 16 : ຕິດຕັ້ງປ້າຍບອກໄລຍະທາງຕາມເສັ້ນທາງ The Loop. 
ໂຄງການ 17 : ຕິດຕັ້ງປ້າຍແຜນທີ່ບອກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມສັ້ນທາງ TheLoop ໃສ່ຈຸດເຊື່ອຕໍ່ແຂວງຄຳ 
ມ່ວນ-ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງຄຳເກີດ-ນາກາຍ, ຈຸດສາມແຍກ: ຍົມມະລາດ-ລັງຄັງ. ມະຫາໄຊ-ປ່າໜາມ. ທ່າ 
ແຂກ-ມະຫາໄຊ, ຊຶ່ງໃຫ້ຕິດພັນກັບແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ 6 ແຂວງພາກກາງ.
ໂຄງການ 18 : ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີຫ້ອງນໍ້າສາທາລະນະທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຮ້ານຂາຍ 
ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຕິດພັນກັບ ການສ້າງປຳ້ນ້ຳມັນຕາມເສັ້ນທາງ The Loop.
ໂຄງການ 19 : ກໍ່ສ້າງຈຸດພັກລົດ, ທ່າເຮືອທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທ່າລັ່ງເມືອງນາກາຍ.
ໂຄງການ 20 : ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທໍາມະຊາດຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນເກົ່າເພັດສະລາດ. 
ໂຄງການ 21 : ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຄືນສາລາຊົມວີວພູຜາໝ່ານເມືອງຄູນຄຳ. 
ໂຄງການ 22 : ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະຊົນລົງທຶນກໍ່ສ້າງສະຖານທ່ີຈອດລົດ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ສິ່ງ 
ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ຈຸດສາລາຊົມວີວພູຜາມ່ານ. 
ແຜນງານ 2 : ກໍ່ສ້າງສິ່ງສາທາລະນຸປະໂພກ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1 : ກ່ໍສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທ່ຽວຊົມພາຍໃນຖຳ້ໜອງປາເຊືອມ ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ. 
ໂຄງການ 2 : ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວມສະດວກເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວຖຳ້ນາງແອ່ນ.
ໂຄງການ 3 : ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າໃນຖຳ້ຜານາງບ້ານຜານາງເມືອງມະຫາໄຊ. 
ໂຄງການ 4 : ປັບປຸງຫໍພິພິດທະພັນມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 5 : ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ 
ເມືອງຄຸນຄຳ . 

5.7 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຢ່າງຍືນຍົງ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານ ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງດ້ານ ການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ. 

5.8 ເພື່່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກ ທາງດ້ານ    
ການທ່ອງທ່ຽວ. 



19

ແຜນງານ 1:  ສ້າງສ່ິງພິມໂຄສະນາສໍາລັບການປົກປັກຮກັສາ ແລະ  ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ, ແຜນທີ່, VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ (Billboard) ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕາມຕົວເມືອງຕ່າງໆ
ແຜນງານ 2: ໂຄສະນາປະຊາສໍາພັນຜ່ານສື່່ເອເລັກໂຕຼນິກ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງໂປແກຼມ (Application) ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ 
ສໍາລັບໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ (Tablet) ໃນລະບົບ IOS ແລະ Android. 
ໂຄງການ 2: ໂຄສະນາຜ່ານສື່ເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຢູທູບ (Youtube), ເຟຊບຸກ (Fackbook), 
ທະວິດເຕີ (Twitter), ກູເກີພລັສ (Google+), ລິ້ງອິນ (Linked in), ພິນເຕີເລັດ (Pinterest), ລີດິດ 
(Reddit), ອິນສະຕາແກຼມ (Instagram). 
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເວັບໄຊ້ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຫຼາຍ 
ພາສາ. 
ແຜນງານ 3: ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາປະຊາສໍາພັນເພື່່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ການຈັດທັດສະນະຢ້ຽມຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (Fam Trip) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ໂຄງການ 2: ຈັດຄາລາວານ (Caravan) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ໂຄງການ 3: ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ໂຄງການ 4: ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວ. 
ແຜນງານ 4: ສົ່ງເສີມເທດສະການທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ. 
ໂຄງການ 2: ຈັດງານສິລະປະການສະແດງ, ການຟ້ອນ, ຂັບລໍາ ແລະ ອ່ານກອນພື້ນເມືອງ. 
ໂຄງການ 3: ຈັດງານວາງສະແດງຫັດຖະກໍາທີ່ມີເອກະລັກ ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 4: ຈັດງານເທດສະການອາຫານພື້ນເມືອງຂອງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 5: ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 6: ຈັດງານປະກວດອາພອນລາວ.

5.9 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດ ພັນກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວປະກອບ ມີແຜນງານດັ່ງນີ້ : 

ແຜນງານ 1: ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມມຄອງມໍລະດົກທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມ ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານພາກທຸລະກິດ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 3: ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
ໂຄງການ 4: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 5: ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ. 
ໂຄງການ 6: ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 



20

ແຜນງານ 2: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອພັດ ທະນາບຸກຄະລາກອນ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ 
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2: ຕອບສະໜອງ ໂປເຈັກເຕີ (LCD) ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 3: ຕອບສະໜອງເຄື່ອງວັດແທກ GPS ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດ, ກໍານົດເຂດໃນການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມມຄອງມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 4: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນການພິມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຄື່ອງພິມ, ເຄື່ອງລີດກາຕ່າງໆເພື່ອນໍາໃຊ້ 
ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 5: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນສຳລັບບັນທຶກພາບ, ສຽງ, ເຄື່ອງສຽງ, ໃຫ້ສູນວັດທະນະທຳ ເພື່ອ 
ສ້າງລາຍການ, ບົດຟ້ອນບົດລຳ, ບົດລະຄອນເຄື່ອນໄຫວຮັບໃຊ້ການປຸກລະດົມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ການ 
ປົກປັກຮັກສາ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຕາມໂຮງຮຽນ ແລະ ຊົນນະບົດ.

5.10 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ພ້ອມທັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. 

ແຜນງານ 1: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ວົງຈອນ ການທ່ອງທ່ຽວແບບ 
The Loop ລະຫວ່າງເມືອງຫາເມືອງຕໍ່ໃສ່ຕ່າງແຂວງ
ໂຄງການ 1: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າສະຫງວນຂັ້ນແຂວງສາຍພູຂຽວ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ຖ້ຳນາງແອ່ນ ແລະ 
ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານຊຽງແຫນ ແລະ ບ້ານກະບູດ. 
ໂຄງການ 2: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າແຕ່ຖ້ຳຊ້າງຫາກວນຄາ ແລະ ການພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ 
ບ້ານຖ້ຳ. 
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຄືນເສັ້ນທາງຍ່າງປ່າແຕ່ບ້ານຜາແຫລມຫາບ້ານນາຄື ແລະ ເຮືອນພັກພັກແຮມລວມ 
ບ້ານຜາແຫລມ. 
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຂຸນນ້ຳກອງແລງ-ຖ້ຳເຈັຍ ບ້ານ 
ນາຄື. 
ໂຄງການ 5: ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບThe Loop ແຕ່ເມືອງທ່າແຂກ-ມະຫາໄຊ-ເຊບັ້ງໄຟ-
ທ່າແຂກ . 
ໂຄງການ 6: ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບThe Loop ແຕ່ເມືອງທ່າແຂກ-ມະຫາໄຊ-ໄຊບົວ 
ທອງ-ບົວລະພາ-ຍົມມະລາດ-ທ່າແຂກ .
ໂຄງການ 7:  ພັດທະນາວົງຈອນການທ່ອງທ່ຽວແບບThe Loop ແຕ່ເມືອງທ່າແຂກ-ມະຫາໄຊ-ໄຊບົວ 
ທອງ-ບົວລະພາ-ວິລະບູລີ-ເຊໂປນ-ພະລານ-ເຊໂນ-ເຊບັ້ງໄຟ-ທ່າແຂກ. 
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວ.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ປັ້ນໝໍ່ຫຼໍ່ໄຫ ບ້ານໜອງບົກ ເມືອງໜອງບົກ. 
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຂົ້າໜົມປ່ານ ບ້ານຊຽງຫວາງ ເມືອງໜອງບົກ. 
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກຜັກປອດສານພິດຕາມເສັ້ນທາງ The Loop  
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນອ່ືນທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕິດພັນກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ (ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ, ບ້ານຖ້ຳ, ບ້ານຊຽງ 
ແຫວນ, ບ້ານທ່ານລັ່ງບ້ານນ້ຳສະນາມ, ບ້ານກອງລໍ). 
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນບ້ານນ້ຳສະນາມ, ບ້ານກອງລໍ. 
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນການຈັກສານບ້ານຊ່າງຟອກ-ໂພໄຊ ເມືອງມະຫາໄຊ  
ໃຫ້ຕິດພັນກັບການນຳໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ແທ້ແບບຍືນຍົງ . 
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5.11 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ແຜນງານ 1: ຈັດຝຶກອົບຮົມທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ຂະໜົມປ່ານ ຢູ່ບ້ານຊຽງຫວາງ ເມືອງໜອງບົກ.
ໂຄງການ 2: ຝົກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງເສີມການຍ້ອມຝ້າຍຈາກສີທໍາມະຊາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳສະນາມ 
ແລະ ບ້ານກອງລໍ. 
ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງອາຫານປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ. 
ໂຄງການ 4: ຝຶກອົບຮົມການແກະສະຫລັກຫັດຖະກຳດິນໜຽວ ບ້ານໜອງບົກ ເມືອງໜອງບົກ.
ໂຄງການ 5: ປະກອບອຸປະກອນທັນສະໄໝຮັບໃຊ້ການຜະລິດຫັດຖະກຳດິນໜຽວ ບ້ານໜອງບົກ ເມືອງ 
ໜອງບົກໃຫ້ຜະລິດຕະພັນຫັນເປັນສາກົນ. 
ແຜນງານ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ໃນການພັັດທະນາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ. 

5.12 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເພີ່ມລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ຕິດພັນກັບການຈໍາໜ່າຍ). 

ແຜນງານ 1: ຈັດຫາງົບປະມານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ. 
ໂຄງການ 1: ສະໜອງທຶນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນໃນໝູ່ບ້ານ. 
ໂຄງການ 3: ກອງທຶນເງິນກູ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການ
ຜະລິດ. 
ແຜນງານ 2: ພັດທະນາຮູບແບບຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ສະໜັບສະໜູນດ້ານການຕະຫຼາດ ເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິການຂອງ ຕະຫຼາດກາງຄືນ ເມືອງທ່າແຂກ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງສູນວາງສະແດງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນທີ່ນ້ຳພຸບ້ານທ່າແຂກກາງເມືອງ  
ທ່າແຂກ. 
ໂຄງການ 4:  ສ້າງສັນຍາລັກປະຈໍາສິນຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນ ໃຫ້ເປັນລິຂະສິດສະເພາະ ເພື່ອເປັນ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ. 
ແຜນງານ 3: ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຈັກສານ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນແຜ່ນແພ. 
ໂຄງການ 4: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ. 

5.13 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງນິຕິກໍາເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກ ທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດລະດັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 3: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສາມາດ
ສ້າງເປັນສິນຄ້າປະຈໍາເມືອງ (ODOP). 
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5.14 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ແນະນໍາການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງແຮມ -ເຮືອນພັກ. 
ໂຄງການ 3: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ແນະນໍາການບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາຫານ -ກິນດື່ມ. 
ໂຄງການ 4: ສ້າງປື້ມຄູ່ມື ການບໍລິການນໍາທ່ຽວສະເພາະພື້ນທີ່ ແລະ ວົງຈອນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ແຜນງານ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ຂອງຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 1: ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິການ. 
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຂອດປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງ ກຸ່ມທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວກັບບັນ
ດາການຈັດຕັ້ງຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນແຂວງຄຳມ່ວນ. 
ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການແບບລາວໃຫ້ແກ່່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທ່ົວແຂວງຄຳມ່ວນ.

5.15 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມກວດການ.
ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ. 
ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການ. 

5.16 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ສຳຫລັບເ
ມືອງທີ່ມີຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ ODOP. 
ໂຄງການ 2: ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ. 
ແຜນງານ 2: ຈັດງານພົບປະແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ. 
ໂຄງການ 1: ຈັດທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

5.17 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ກໍານົດຮູບແບບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ. 
ໂຄງການ 2: ກໍານົດມາດຕະຖານທີ່ເປັນຮູບປະທໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກ
ລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ແຜນງານ 2: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ. 
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5.18 ເພື່ອບັນລຸຍຸດທະສາດ ສົ່ງເສີມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ   
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

ແຜນງານ 1: ສ້າງລະບົບ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ,  
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 
ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ປະຈໍາປີ. 
ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບການບໍລິການ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ,  
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.
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ພາກທີ III
ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ ແລະ ສ່ົງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ 2016-2020

 ການພັດທະນາຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ: “ຄວນເອາໃຈໃສ່ໃນການລົງທືນ ພັດທະນາແຫຼ່ງ 
ທ່ອງທ່ຽວ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ຄ່ອງຕົວ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນຕ່າງໆ ຕ້ອງມີແຜນພັດທະນາການ 
ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ລະອຽດ, ເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈີງ” ແລະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຄັ້ງທີ 
IX ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄຳມ່ວນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານບັນດາວຽກງານພັດ 
ທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ເພື່ອບັນລຸ 
ເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າແລ້ວແຜນການພັດທະນາການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວເວົ້າສະເພາະມີດັ່ງນີ້: 

1. ເຊື່ອມຊືມ ແລະ ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການ ທ່ອງທ່ຽວ 
ໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊີ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກາຍເປັນ 
ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ເປັນອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວທີ່ທັນສະໄໝ.
2. ຈັດສັນງົບປະມານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະ 
ສາດສະບັບນີ້ ໂດຍການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ 
ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາ.
3. ປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃນສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.
4. ປັບປຸງບູລະນະແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີການບໍລິການແລ້ວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ຜະລິດ 
ຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
5. ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບພາກທຸລະກິດໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຕະຫຼາດນັກທ່ອງທ່ຽວ. 
6. ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນການກວດກາປະເມີນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດການທ່ອງ 
ທ່ຽວ ແລະ ປະເມີນຜົນເພື່ອປັບປຸງການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງ 
ນະໂຍບາຍຂອງພັກທີ່ກຳນົດໄວ້.
7. ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນງານລະອຽດແຕ່ລະດ້ານ ເພື່ອເປັນ 
ທິດນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
        ຫົວໜ້າພະແນກ
      ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ
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1
ພາກທີ IV

ແຜນຜັນຂະຫຍາຍ ສຳລັບປີ 2016 – 2025

   ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະໂຄງການບັນດາແຜນງານແລະໂຄງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
   ສະເພາະປີ 2016-2025

    ບັນດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະເພາະ ປີ 2016 – 2025
 
ບັນດາແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການທ່ີຈະ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສະເພາະ ປີ 
2016 -2025 
ມໍລະດົກທາງ 

ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ລ/ດ ກິດຈະກໍາ
ກໍານົດ

ບູລິມະສິດ
ໄລຍະເວລາ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

ງົບປະມານ

(ຫ/ໜ ກີບ)
ແຫຼ່ງທຶນ

ແຜນງານ 1: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ຖ້ຳຜານາງ

1.
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

2.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

3.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

4.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 350 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 2: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ

5.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

6.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

7.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

8.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 300 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 3: 
ສ້າງແຜນປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ບ້ານຊ່າງໄຫ.

9.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

10.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

11.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

12.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 250 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 4: 
ສ້າງແຜນປົກປັກຮັກ 
ສາ , ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ບູລະນະ 
ພະທາດນ້ອຍ 
ບ້ານເກົ້າລ້ຽວ.

13.
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

14.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

15.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

16.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 5: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  
ຄຸ້ມຄອງ  

ວັດຕຸ້ມພະວັງ.

17.
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2018-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

18.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2018-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

19.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2018-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

20.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 6: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ຖ້ຳພະຈັນ.

21.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບ 
ກຳຂໍ້ມູນ  1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

22.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

23.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

24.

ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 7:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ.

25.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

26.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

27.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

28

ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ
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ແຜນງານ 8: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ບໍລິເວນຮອບນອກ 
ວັດສີໂຄດ.

29.
ໂຄງການ 1 : ສຳຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

30.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

31.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

32.

ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 9: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ວັດທາດ 
ເມືອງພອນ.

33.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

34.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

35.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

36.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 10: 
ປັບປຸງແຜນຍຸດ 

ທະສາດ ພັດທະນາ, 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳ ກອງລໍ-

ນາຕານ

37.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

38.

ໂຄງການ 2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບ 
ທວນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ປົກປັກຮັກສາ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

39.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 11: 
ປັບປຸງແຜນຍຸດ 

ທະສາດ ພັດທະນາ 
,ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳນ້ຳ  
ຫລອດເຊບັ້ງໄຟ

40.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

41.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

42.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

43
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 12: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ຖ້ຳພະໜອງປາຝາ/
ໜອງເທົາ/ 

ໜອງປາເຊືອມ

44.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

45.

ໂຄງການ2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບ 
ທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ, 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/
ໜອງປາຝາ/ໜອງປາເຊືອມ/ໜອງເທົາ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

46.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 13: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳ 
ພະຍາອິນ.

47.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

48.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

49.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

50.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 14: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງທ່າຝລັ່ງ.

51.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

52.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

53.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

54.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 15: 
ປັບປຸງແຜນຈັດສັນ  
ເພື່ອຫັນປັນແຜນ  
ປົກປັກຮັກສາແລະ  
ຄຸ້ມຄອງຂຸນນ້ຳ 
ກອງແລງ.

55.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

56.

ໂຄງການ 2 : ຈັດກອງປະຊຸມທົບ 
ທວນ ແລະ ປັບປຸງແຜນພັດທະນາ, 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຂຸນນ້ຳກອງແລງ

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

57.
ໂຄງການ 3 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 16: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຊ້າງ.

58.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

59.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

60.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ ການ 3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

61.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ
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ແຜນງານ 17: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳງົວ.

62.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

63.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

64.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ 3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

65.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 18: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  

ຄຸ້ມຄອງຕາດມ່ວງ /
ຕາດນ້ຳສະນາມ.

66.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

67.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

68.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

69.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 19: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  
ຄຸ້ມຄອງ 

ຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ.

70.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

71.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

72.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

73.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 20: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 

ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ.

74.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

75.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

76.
 ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ 3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

77.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 21: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ລາດໄຮ.

78.
ໂຄງການ 1 :  ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

79.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

80.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

81.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ
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ແຜນງານ 22: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ຕາດຄອນແກ້ວ.

82.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

83.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

84.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

85.
ໂຄງການ4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 23: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ 

ສາຍພູຄັນນາ.

86.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

87.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

88.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

89.
ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 24: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 

ຮັກສາແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ອາຄານເກົ່າ 

ທີ່ເມືອງທ່າແຂກ.

90.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

91.
ໂຄງການ2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບ ໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

92.
ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບ 
ໂຄງການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

93.

ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ

ແຜນງານ 25: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາພູມມິທັດ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 

ສະພາບແວດລ້ອມ
ເຂດຕະຫລາດ 

ກາງຄືນ 
ເມືອງທ່າແຂກ

94.
ໂຄງການ 1 : ສໍາຫລວດເກັບກຳ 
ຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

95.
ໂຄງການ 2 : ສ້າງຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ອອກແບບໂຄງການ 2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

96.

ໂຄງການ 3 : ຈັດກອງປະຊຸມຜ່ານ 
ຮ່າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແບບໂຄງ 
ການ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

97.

ໂຄງການ 4 : ສະເໜີເຈົ້າແຂວງ 
ຮັບຮອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ - ລັດ
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ແຜນງານ 26: 
ປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

98.
ໂຄງການ 1: ຕີລາຄາ ແລະ 
ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

99.
ໂຄງການ 2: ຂຽນແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບ 
ການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນໃໝ່.

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

100.
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາຜະລິດ 
ຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແບບປະຊາຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 27: 
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ.

101.

ໂຄງການ 1: ສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ 
ມູນກ່ຽວກັບ ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກ
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

102.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກຮັກສາແລະຄຸ້ມຄອງບຸນປະ
ເພນີຕ່າງໆ. 

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

103.
ໂຄງການ 3 :ຈັດກອງປະຊຸມກສາຫາລື 
ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລະນຳສະ 
ເໜີອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຮັບຮອງ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

104.
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ບຸນປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງຄຳມ່ວນ.

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 45 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 28:    
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງວິຖີຊີວິດ 
ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ 
ຂອງຄຳມ່ວນ.

105.
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດແລະ ເກັບກໍາ 
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ວິຖີຊີວິດແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ 
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

106.
ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບ
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີ
ຊີວິດແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

107.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ 
ລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ 
ນຳສະເໜີອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ 
ຮັບຮອງ

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

108.

ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວິຖີຊີວິດ 
ແຕ່ລະຊົນເຜົ່າຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ 
ທ້ອງຖີ່ນ

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 29:  
ສ້າງແຜນປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 
ແຜນຄຸ້ມຄອງ 

ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ 
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

109.
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບ 
ກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ. 1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

110.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມກ່ຽວກັບຜະລິດ 
ຕະພັນທີ່ເປັນພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນຂອງ 
ຄຳມ່ວນ.

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

111.
ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື 
ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນຳສະ 
ເໜີ ອຳນາດການປົກຄອງ ແຂວງຮັບຮອງ 

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

112.
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພູມ
ປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ແກ່ະຊາຊົນ. 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 30: 
ປັບປຸງແລະຟື້ນຟູ 

ອາຫານ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ  
ຂອງຄຳມ່ວນ.

113.
ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບ 
ກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງຄຳມ່ວນ

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ

114.
ໂຄງການ 2: ສ້າງລາຍການອາຫານ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ ຂອງຄຳມ່ວນ.

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

115.

ໂຄງການ 3 :ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ 
ຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ນຳສະເໜີ ອຳນາດການປົກຄອງ 
ແຂວງຮັບຮອງ 

3 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

116.
ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
ການປຸງແຕ່ງໃຫ້ແກ່ທຸກພາກສ່ວນໃນ 
ສັງຄົມ 

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 31: 
ປັບປຸງ ແລະ 

ຟື້ນຟູ ຫັດຖະກຳ:  
ປັ້ນດິນໜຽວ; 

ຈັກສານ,ຕໍ່າແຜ່ນ 
ແລະ 

ລວດລາຍສິລະປະ 
ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ 
ແຂວງຄຳມ່ວນ.

117.

ໂຄງການ 1: ລົງສໍາຫຼວດ ແລະ ເກັບ 
ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຫັດຖະກຳປັ້ນດິນ
ໜຽວ, ຈັກສານ, ຕໍ່າແຜ່ນ ແລະ ລວດ 
ລາຍ ສິລະປະທ້ອງຖິ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ. 

1 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

118.

ໂຄງການ 2: ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວ 
ກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ຫັດຖະກຳປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, 
ຕໍ່າແຜ່ນ ແລະ ລວດລາຍ ສິລະປະ 
ທ້ອງຖິ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ.

2 2016-2017 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

119.

ໂຄງການ 3: ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ 
ຫາລື ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ນຳສະເໜີ ອໍານາດການປົກຄອງ 
ແຂວງຮັບຮອງ. 

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

120.

ໂຄງການ 4: ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການ 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫັດຖະກຳ 
ປັ້ນດິນໜຽວ, ຈັກສານ, ສິນລະປະ 
ຫລວດລາຍຂອງຄຳມ່ວນ. 

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 30 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 32: 
ສ້າງຈິດສໍານຶກ 

ການເປັນເຈົ້າພາບ 
ທີ່ດີ  

ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ  
ທ້ອງຖິ່ນ 

121.
ໂຄງການ 1: ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າ 
ພາບທີ່ດີ. 

1 2018-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

122.
ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະ 
ກອບການທຸລະກິດບໍລິການການທ່ອງ 
ທ່ຽວໃນການເປັນເຈົ້າພາບທີ່ດີ

2 2018-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 33: 
ປັບປຸງ ແລະ ຟື້ນຟູ 
ອາຫານທີ່ເປັນ 
ເອກະລັກ 

ຂອງຫຼວງພະບາງ.

123.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ 
ບູລະນະ ຖໍ້າໜອງຜານາງ 20 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 400 ລ້ານ ລັດ

124.
ໂຄງການ1: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ 
ບູລະນະ ຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ 19 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 350 ລ້ານ ລັດ

125.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ບູ 
ລະນະທັດຖໍ້າລົມ

21 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

126.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ 
ບູລະນະ ພະທາດນ້ອຍ ບ້ານເກົ້າຫລ້ຽວ

12 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 300 ລ້ານ ລັດ
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127.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ 
ບູລະນະ ວັດທາດຕຸ້ມພະວັງ

15 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

128.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ ພູມມິທັດ ແລະ 
ບູລະນະ ຖ້ຳພະຈັນ     

22 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

129.
ໂຄງການ 6: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ

16 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

130.
ໂຄງການ 7: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງບໍລິເວນຮອບນອກວັດສີໂຄດ

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 55 ລ້ານ ລັດ

131.
ໂຄງການ 8: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ວັດທາດເມືອງພອນ.

17 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

132.
ໂຄງການ 9: ປັບປຸງແຜນຍຸດທະ 
ສາດ, ພັດທະນາ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ  

3 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

133.
ໂຄງການ 10: ປັບປຸງ ແຜນຍຸດທະ 
ສາດ ພັດທະນາ ,ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟ

13 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

134.

ໂຄງການ 11: ປົກປັກຮັກສາແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ/ໜອງປາ 
ເຊືອມ/ ໜອງເທົາ

2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

135.
ໂຄງການ 12: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳພະຍາອິນ 18 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

136.
ໂຄງການ 13: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງທ່າຝລັ່ງ

14 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

137.
ໂຄງການ 14: ປົກປັກຮັກສາແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຂຸນນ້ຳກອງແລງ 

5 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 80 ລ້ານ ລັດ

138.
ໂຄງການ 15: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຊ້າງ 

4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

139.
ໂຄງການ 16: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳງົວ 6 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

140.
ໂຄງການ 17: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຕາດມ່ວງ/ຕາດນ້ຳສະນາມ 

8 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

141.
ໂຄງການ 18: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ 7 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

142.
ໂຄງການ 19: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ 18 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 40 ລ້ານ ລັດ

143.
ໂຄງການ 20: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ລາດໄຮ 23 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 45 ລ້ານ ລັດ

144.
ໂຄງການ 21: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຕາດຄອນແກ້ວ 24 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

145.
ໂຄງການ 22: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງສາຍພູຄັນນາ 9 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 150 ລ້ານ ລັດ
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146.
ໂຄງການ 23 : ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງອາຄານເກົ່າທີ່ເມືອງທ່າແຂກ

10 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

147.

ໂຄງການ 24: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງ ສະພາບແວດລ້ອມເຂດ
ຕະຫລາດກາງຄືນເມືອງທ່າແຂກ

11 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 8000 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 34: 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ບໍລິຫານ ມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານ 

ການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ.

148.
ໂຄງການ 1: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳຜານາງ

20 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

149.
ໂຄງການ 2: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າໜອງພຽງຊ້າງ

19 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

150.
ໂຄງການ 3: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖໍ້າລົມ

21 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

151.
ໂຄງການ 4: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ພະທາດນ້ອຍ

12 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

152.
ໂຄງການ 5: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ວັດຕຸ້ມພະວັງ

15 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

153.

ໂຄງການ 6 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການ ຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳພະຈັນ   

22 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

154.
ໂຄງການ 7: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິເວນຮອບນອກ ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນ 

16 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

155.
ໂຄງການ 8 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ບໍລິເວນ ຮອບນອກວັດສີໂຄດ  

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

156.
ໂຄງການ 9 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ວັດທາດ ເມືອງພອນ.

17 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

157.
ໂຄງການ 10:ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ 

3 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

158.
ໂຄງການ 11: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳນ້ຳ ຫລອດເຊບັ້ງໄຟ

13 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

159.

ໂຄງການ 12:ປັບປຸງ/ສ້າງກົດລະບຽບ 
ແລະ ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການ 
ຄຸ້ມຄອງ   ຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ/ໜອງ 
ປາເຊືອມ/ໜອງເທົາ

2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ
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160.

ໂຄງການ 13: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳພະຍາອິນ 

18 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

161.

ໂຄງການ14: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ທ່າຝລັ່ງ

14 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

162.

ໂຄງການ 15: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ
ແຜນການບໍລິການສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຂຸນນ້ຳກອງແລງ

5 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

163.
ໂຄງການ 16: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳຊ້າງ

4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

164.

ໂຄງການ 17: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳງົວ

6 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

165.

ໂຄງການ 18: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດມ່ວງ/ຕາດນ້ຳສະນາມ

8 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

166.

ໂຄງການ 19: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳກະທຸງນ້ອຍ 

7 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

167.

ໂຄງການ 20: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຖ້ຳຂຸນນ້ຳໂດນ 

18 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

168.
ໂຄງການ 21: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ລາດໄຮ

23 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

169.
ໂຄງການ 22: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ຕາດຄອນແກ້ວ  

24 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

170.

ໂຄງການ 23: ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ສາຍພູຄັນນາ

9 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

171.
ໂຄງການ 24 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ອາຄານເກົ່າທີ່ເມືອງທ່າແຂກ

10 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

172.

ໂຄງການ 25 : ສ້າງກົດລະບຽບ ແລະ 
ແຜນການບໍລິການ ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງ 
ສະພາບແວດລ້ອມເຂດຕະຫລາດກາງ 
ຄືນເມືອງທ່າແຂກ

11 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 35: 
ສ້າງມາດຕະຖານ  

ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເປັນມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານ  

ການທ່ອງທ່ຽວ

173.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ.

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

174.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ. 2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

175.
ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ

3 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 36: 
ສັງລວມຂໍ້ມູນ 
ທາງດ້ານ 

ການປົກປັກຮັກສາ  
ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.             

176.
ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນທາງ 
ດ້ານການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

177.

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ 
ໃນແຜນພັດທະນາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ໂຄສະນາຈຸດໝາຍ ປາຍທາງການ 
ທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. 

2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 1500 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 37:    
ປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍ 
ຄວາມສະດວກ  
ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ  

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  
ທາງດ້ານ 

ການທ່ອງທ່ຽວ. 

178.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງເສັ້ນທາງພາຍໃນ 
ພະທາດສີໂຄດຕະບອງ. 1 2016-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 8000 ລ້ານ ລັດ

179.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳກອງລໍ-ນາຕານ. 2 2016-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

180.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳພະ/ໜອງປາຝາ . 3 2016-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 1500 ລ້ານ ລັດ

181.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານ
ນາຂ້າງຊ່າງເຖິງບ້ານຜາແຫລມ. 4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

182.
ໂຄງການ 5: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ 
ຖ້ຳຊ້າງບ້ານຖ້ຳ, ຖ້ຳງົວບ້ານຊຽງແຫວນ 5 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ

25000
ລ້ານ

ລັດ

183.

ໂຄງການ 6: ປັບປຸງພູມມິທັດ ແລະ ກໍ່ 
ສ້າງສິ່ງຮອງຮັບ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ 
ເຂດບ້ານທ່າແຂກກາງ(ເຂດຕະຫລາດ 
ກາງຄືນ/ນ້ຳພຸ ຂອງໂຄງການພັດທະນາ 
ຕົວເມືອງ  ທ່າແຂກເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ) 

6 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 2500 ລ້ານ ລັດ

184.

ໂຄງການ 7: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ 
ຂຸນນ້ຳກອງແລງ, ບ້ານນາຄື, ເມືອງຫີນ 
ບູນ.

7 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

185.
ໂຄງການ 8: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ
ຖ້ຳກອງລໍເບື້ອງ (ນາກາຍໄຕ້-ນາຕານ)
ເມືອງນາກາຍ.

8 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 6500 ລ້ານ ລັດ

186.
ໂຄງການ 9: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ 
ວັດປ່າໂຊກຄຳແສນບ້ານໜອງບົກເມືອງ
ໜອງບົກ.

9 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 300 ລ້ານ ລັດ

187.
ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາວັດພະທາດ 
ຕຸ້ມພະວັງ ບ້ານນາວາງເມືອງໜອງບົກ  
(ພະທາດຄູ່ແຝດພະທາດພະນົມອົງເດີມ).

10 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 1700 ລ້ານ



37

188.
ໂຄງການ 11: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ 
ຖ້ຳຜານາງບ້ານຜານາງເມືອງມະຫາໄຊ.

11 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 750 ລ້ານ ລັດ

189.
ໂຄງການ 12: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ຫາຖ້ຳໜອງວຽງຊ້າງບ້ານແກ້ງເຫລັກ 
ເມືອງຍົມມະລາດ. 

12 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 200 ລ້ານ ລັດ

190.
ໂຄງການ 13: ປັບປຸງເສັ້ນທາງເຂົ້າ 
ຫາຖ້ຳນ້ຳຫລອດເຊບັ້ງໄຟບ້ານໜອງປີງ
ເມືອງບົວລະພາ. 

13 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 1000 ລ້ານ ລັດ

191.

ໂຄງການ 14: ປັບປຸງທັດສະນີຍະ 
ພາບຕາມເສັ້ນທາງຊອຍໃນເທດສະບານ  
ເມືອງທ່າແຂກຕາມໂຄງການພັດທະນາ 
ເມືອງທ່າແຂກເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວ.

14 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 250 ລ້ານ ລັດ

192.
ໂຄງການ 15: ຕິດຕັ້ງປ້າຍຊີ້ບອກທາງ 
ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສ້ັນທາງThe Loop. 

15 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

193.
ໂຄງການ 16: ຕິດຕັ້ງປ້າຍບອກໄລຍະ
ທາງຕາມເສັ້ນທາງ The Loop. 

16 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

194.

ໂຄງການ 17:  ຕິດຕັ້ງປ້າຍແຜນທີ່ 
ບອກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຕາມສັ້ນທາງThe 
Loop ໃສ່ຈຸດເຊື່ອຕໍ່ແຂວງຄຳມ່ວນ- 
ບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງຄຳເກີດ-ນາກາຍ, 
ຈຸດສາມແຍກ: ຍົມມະລາດ-ລັງຄັງ, 
ມະຫາໄຊ-ປ່າໜາມ, ທ່າແຂກ-
ມະຫາໄຊ, ຊຶ່ງໃຫ້ຕິດພັນກັບແຜນທີ່ 
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ 6 ແຂວງພາກກາງ.

17 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

195.
ໂຄງການ 18: ສົ່ງເສີມພາກເອກະຊົນ 
ມີຫ້ອງນ້ຳສາທາລະນະທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ 
ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ. 

18 2016-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

196.
ໂຄງການ 19: ກໍ່ສ້າງຈຸດພັກລົດ, ທ່າ 
ເຮືອທ່ອງທ່ຽວຢູ່ທ່າລັ່ງເມືອງນາກາຍ 

19 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 450 ລ້ານ ລັດ

197.
ໂຄງການ 20: ສ້າງຈຸດຊົມທິວທັດທໍາມະ
ຊາດຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນເກ່ົາເພັດສະລາດ. 

20 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 250 ລ້ານ ລັດ

198.
ໂຄງການ 21: ກ່ໍສ້າງສ້ອມແປງຄືນສາລາ
ຊົມວີວພູຜາໝ່ານເມືອງຄູນຄຳ. 21 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 595 ລ້ານ ລັດ

199.

ໂຄງການ 22: ສົ່ງເສີມໃຫ້ພາກເອກະ 
ຊົນລົງທຶນກໍ່ສ້າງສະຖານທ່ີຈອດລົດ,  
ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ.

22 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 150 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 38:    
ກໍ່ສ້າງສິ່ງສາທາລະ 
ນຸປະໂພກທີ່ຕິດພັນ 
ກັບການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

200.
ໂຄງການ 1: ກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມ 
ສະດວກໃນການທ່ຽວຊົມພາຍໃນຖຳ້ 
ໜອງປາເຊືອມ ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ.

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

201.

ໂຄງການ 2: ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳ 
ນວຍຄວມສະດວກເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ 
ຖຳ້ນາງແອ່ນ

2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ
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202.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າໃນ 
ຖຳ້ຜານາງບ້ານຜານາງເມືອງມະຫາໄຊ. 

3 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

203.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງຫໍພິພິດທະພັນມູນ 
ເຊື້ອວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ 
ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

4 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 300 ລ້ານ ລັດ

204.
ໂຄງການ 5: ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ
ປັບປຸງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເຄື່ອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງຄຸນຄຳ .

5 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 350 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 39:    
ສ້າງມາດຕະຖານ  

ສໍາລັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເປັນມໍລະດົກ 
ທາງດ້ານ  

ການທ່ອງທ່ຽວ.

205.
ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານທໍາມະຊາດ. 

1 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

206.
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ. 

2 2019-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

207.
ໂຄງການ 3: ສ້າງມາດຕະຖານສໍາລັບ 
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ. 

3 2016-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 40:    
ສ້າງສິ່ງພິມໂຄສະນາ 
ສໍາລັບການປົກປັກ 

ຮັກສາ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ  

ທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

208.
ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜ່ນພັບ, ໂປສເຕີ, 
ແຜນທີ່, VCD, DVD ເພື່ອໂຄສະນາ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

209.
ໂຄງການ 2: ສ້າງສາລະຄະດີໂຄສະນາ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.  

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

210.
ໂຄງການ 3: ສ້າງປ້າຍໂຄສະນາ 
(Billboard)ເພື່ອຕິດຕັ້ງຕາມຕົວເມືອງ
ຕ່າງໆ.

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 150 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 41:
ໂຄສະນາ 

ປະຊາສໍາພັນ ຜ່ານສື່່ 
ເອເລັກໂຕຼນິກ.

211.

ໂຄງການ 1: ສ້າງໂປແກຼມ 
(Application) ສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານ 
ການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ 
ສໍາລັບ ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແທັບເລັດ 
(Tablet) ໃນລະບົບ IOS ແລະ   
Android.

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 85 ລ້ານ ລັດ

212.

ໂຄງການ 2: ໂຄສະນາຜ່ານສ່ືເອເລັກ 
ໂຕຼນິກເປັນຕ້ົນແມ່ນ: ຢູທູບ (Youtube), 
ເຟຊບຸກ(Fackbook), ທະວິດເຕີ 
(Twitter), ກູເກີພລັສ (Google+), 
ລ້ິງອິນ (Link in), ພິນເຕີເລັດ 
(Pinterest), ລີດິດ (Reddit), 
ອິນສະຕາແກຼມ (Instagram).   

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 350 ລ້ານ ລັດ

213.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງເວັບໄຊ້ໂຄສະນາ 
ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, 
ຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ.

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 40 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 42:    
ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາ 
ປະຊາສໍາພັນ 

ເພື່່ອສົ່ງເສີມການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

214.

ໂຄງການ 1: ການຈັດທັດສະນະຢ້ຽມ 
ຢາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ (FamTrip) 
ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ. 

1 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 40 ລ້ານ ລັດ
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215.

ໂຄງການ 2: ຈັດຄາລາວານ 
(Caravan) ຮ່ວມກັບພາກທຸລະກິດ
ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

3 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 45 ລ້ານ ລັດ

216.
ໂຄງການ 3: ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະ 
ແດງ ຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວທັງ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

4 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

217.
ໂຄງການ 4: ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ 
ຂ່າວກ່ຽວກັບການຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສົ່ງ 
ເສີມການທ່ອງທ່ຽວ.

2 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 43:    
ສົ່ງເສີມເທດສະການ 
ທີ່ເປັນເອກະລັກ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

218.
ໂຄງການ 1: ຈັດງານບຸນປະເພນີທ້ອງ
ຖິ່ນປະຈໍາປີ. 

1 2016-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

219.
ໂຄງການ 2: ຈັດງານສິລະປະການສະ 
ແດງການຟ້ອນ, ຂັບລໍາ ແລະ ອ່ານ 
ກອນພ້ືນເມືອງ. 

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 65 ລ້ານ ລັດ

220.
ໂຄງການ 3: ຈັດງານວາງສະແດງຫັດ
ຖະກໍາທີ່ມີເອກະລັກທາງດ້ານວັດທະນະ
ທໍາຂອງຄຳມ່ວນ. 

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

221.
ໂຄງການ 4: ຈັດງານເທດສະການອາ 
ຫານພື້ນເມືອງຂອງຄຳມ່ວນ. 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

222.
ໂຄງການ 5: ຈັດມິນິມາລາທອນເພື່ອ 
ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ. 5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

223.
ໂຄງການ 6: ຈັດງານປະກວດອາພອນ 
ລາວ.

6 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 44:
ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້,  
ຄວາມສາມາດ 

ແລະ ທັກສະໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານ 
ຂະແໜງການ 

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນ 
ກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວ.

224.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ທາງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ 
ພາກລັດໃນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

225.

ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານ               
ການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກທຸລະ
ກິດບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

226.

ໂຄງການ 3: ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ 
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ 
ເທດ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

227.

ໂຄງການ 4: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປົກ 
ປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. 

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

228.
ໂຄງການ 5: ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານນໍາ
ທ່ຽວມໍລະດົກໂລກ. 5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 45 ລ້ານ ລັດ
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229.
ໂຄງການ 6: ຝຶກອົບຮົມພາສາຕ່າງປະ
ເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາກລັດໃນຂະ 
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ.

6 2017-2019 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 85 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 45:    
ຕອບສະໜອງ 

ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ 
ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອພັດທະ 
ນາບຸກຄະລາກອນ 
ໃນການປົກປັກ 

ຮັກສາແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ມໍລະດົກທາງດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

230.

ໂຄງການ 1: ຕອບສະໜອງຄອມພິວເຕີ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃນຂະແໜງການທ່ອງ 
ທ່ຽວເພື່ອນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ ດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 80 ລ້ານ ລັດ

231
ໂຄງການ 2: ຕອບສະໜອງໂປເຈັກເຕີ 
(LCD) ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. 

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

232.

ໂຄງການ 3: ຕອບສະໜອງເຄື່ອງ 
ວັດແທກ GPS ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ 
ສໍາຫຼວດ, ກໍານົດເຂດໃນການປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

233.

ໂຄງການ 4: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນ 
ການພິມເປັນຕ້ົນແມ່ນເຄ່ືອງພິມ, ເຄ່ືອງ 
ລີດກາຕ່າງໆ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ໃນຂະແໜງ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

234.
ໂຄງການ 5: ຕອບສະໜອງອຸປະກອນ 
ສຳລັບບັນທຶກພາບ, ສຽງ , ເຄື່ອງສຽງ, 
ໃຫ້ສູນ ສ ວ ດ.

5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 85 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 46:    
ພັດທະນາການ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

ແບບປະຊາຊົນ 
ມີສ່ວນຮ່ວມ 

ແລະ ວົງຈອນ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແບບ The Loop 
ລະຫວ່າງ

ເມືອງຫາມືອງ 
ຕໍ່ໃສ່ຕ່າງແຂວງ.

235.

ໂຄງການ 1: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງ 
ປ່າສະຫງວນຂັ້ນແຂວງສາຍພູຂຽວ 
ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ຖ້ຳນາງແອ່ນ ແລະ ການພັກ 
ແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານຊຽງແຫນ 
ແລະ ບ້ານກະບູດ.

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

236.

ໂຄງການ 2: ພັດທະນາເສັ້ນທາງຍ່າງ 
ປ່າແຕ່ຖ້ຳຊ້າງຫາກວນຄາ ແລະ ການ 
ພັກແຮມຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານຖ້ຳ. 

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

237.
ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຄືນເສັ້ນທາງຍ່າງ 
ປ່າແຕ່ບ້ານຜາແຫລມຫາບ້ານນາຄື ແລະ 
ເຮືອນພັກພັກແຮມລວມບ້ານຜາແຫລມ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

238.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງວົງຈອນການທ່ອງ 
ທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ ຂຸນນ້ຳ 
ກອງແລງ-ຖ້ຳເຈັຍບ້ານນາຄື.  

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 45 ລ້ານ ລັດ

239.
ໂຄງການ 5: ພັດທະນາວົງຈອນການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບ The Loop ເມືອງທ່າ 
ແຂກ-ມະຫາໄຊ-ເຊບ້ັງໄຟ-ທ່າແຂກ. 

5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 30 ລ້ານ ລັດ

240.

ໂຄງການ 6: ພັດທະນາວົງຈອນ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບ The Loop 
ແຕ່ ເມືອງທ່າແຂກ - ມະຫາໄຊ - 
ໄຊບົວທອງ - ເຊໂນ - ທ່າແຂກ  

6 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ
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241.

ໂຄງການ 7:  ພັດທະນາວົງຈອນການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບ The Loop ແຕ່ເມືອງ 
ທ່າແຂກ - ມະຫາໄຊ - ໄຊບົວທອງ 
- ບົວລະພາ - ວິລະບູລີ - ເຊໂປນ 
- ພະລານ - ເຊໂນ - ເຊບັ້ງໄຟ - 
ທ່າແຂກ

7 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 30 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 47:    
ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ 

ເຄືອຂ່າຍ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

242.
ໂຄງການ 1: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນປັ້ນ
ໝໍ່ຫຼໍ່ໄຫບ້ານໜອງບົກ ເມືອງໜອງບົກ. 3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

243.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນເຂົ້າ 
ໜົມປ່ານບ້ານຊຽງຫວາງເມືອງໜອງບົກ 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

244.

ໂຄງການ 3: ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ສົ່ງເສີມການປູກຜັກປອດສານພິດ 
ຕາມເສັ້ນທາງ The Loop ແລະ ທ້ອງ 
ຖິ່ນອື່ນທີ່ມີທ່າແຮງ ແລະ ຕິດພັນກັບສະ 
ຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ(ບ້ານນາຂ້າງຊ້າງ, 
ບ້ານຖ້ຳ, ບ້ານຊຽງແຫວນ, ບ້ານທ່ານ 
ລັ່ງບ້ານນ້ຳສະນາມ, ບ້ານກອງລໍ). 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 250 ລ້ານ ລັດ

245.
ໂຄງການ 4: ປັບປຸງ ແລະ ສ່ົງເສີມການ 
ຜະລິດຫັດຖະກໍາຕ່ໍາແຜ່ນບ້ານນ້ຳສະ 
ນາມ, ບ້ານກອງລໍ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 60 ລ້ານ ລັດ

246.

ໂຄງການ 5: ປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະ 
ລິດຕະພັນການຈັກສານບ້ານຊ່າງຟອກ-
ໂພໄຊ ເມືອງມະຫາໄຊໃຫ້ຕິດພັນກັບ 
ການນຳໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ແທ້ແບບຍືນຍົງ.

5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 60 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 48:    
ຈັດຝຶກອົບຮົມ 

ທັກສະໃນດ້ານຕ່າງໆ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ.

247.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມການຫຸ້ມຫໍ່ຂະ 
ໜົມປ່ານ ຢູ່ບ້ານຊຽງຫວາງ ເມືອງໜອງ  
ບົກ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

248.

ໂຄງການ 2: ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສົ່ງເສີມ 
ການຍ້ອມຝ້າຍຈາກສີທໍາມະຊາດໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນບ້ານນ້ຳສະນາມ ແລະ ບ້ານ 
ກອງລໍ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

249.

ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

250.

ໂຄງການ 4: ຝຶກອົບຮົມການແກະສະ 
ຫລັກຫັດຖະກຳດິນໜຽວ ບ້ານໜອງບົກ 
ເມືອງໜອງບົກ.

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

251.

ໂຄງການ 5: ປະກອບອຸປະກອນທັນສະ 
ໄໝຮັບໃຊ້ການຜະລິດຫັດຖະກຳດິນໜຽວ 
ບ້ານໜອງບົກ ເມືອງໜອງບົກໃຫ້ຜະລິດ 
ຕະພັນຫັນເປັນສາກົນ. 

5 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 300 ລ້ານ ລັດ
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ແຜນງານ 49:    
ສ້າງປື້ມຄູ່ມື 

ໃນການພັັດທະນາ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຂອງທ້ອງຖິ່ນ. 

252.
ໂຄງການ 1: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ
ທ້ອງຖິ່ນ. 1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

253.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືໃນການປຸງ 
ແຕ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 50:    
ຈັດຫາງົບປະມານ 

ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ 
ທາງດ້ານວິຊາການ.

254.
ໂຄງການ 1: ສະໜອງທຶນ ແລະ ການ  
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ປະ
ຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

255.
ໂຄງການ 2: ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນໝູນວຽນ 
ໃນໝູ່ບ້ານ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 500 ລ້ານ ລັດ

256.

ໂຄງການ 3: ກອງທຶນເງິນກູ້ເພ່ືອສ່ົງເສີມ
ການຜະລິດສິນຄ້າທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
ທ່ີມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດ.

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 1000 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 51:    
ພັດທະນາຮູບແບບ 

ຈໍາໜ່າຍ 
ຜະລິດຕະພັນ 
ທ້ອງຖິ່ນ.

257.

ໂຄງການ 1: ສະໜັບສະໜູນດ້ານການ 
ຕະຫຼາດເພື່ອຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ 
ທ້ອງຖິ່ນ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 35 ລ້ານ ລັດ

258.
ໂຄງການ 2: ປັບປຸງລະບຽບການບໍລິການ 
ຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນ, ເມືອງທ່າແຂກ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 5 ລ້ານ ລັດ

259.

ໂຄງການ 3: ສ້າງສູນວາງສະແດງ 
ແລະ ຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນທີ່
ນ້ຳພຸ ບ້ານທ່າແຂກກາງເມືອງທ່າແຂກ. 

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 700 ລ້ານ ລັດ

260.

ໂຄງການ 4:  ສ້າງສັນຍາລັກປະຈໍາສິນ 
ຄ້າທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ເປັນ
ລິຂະສິດສະເພາະເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ປ້ອງກັນການຮຽນແບບພູມປັນຍາ
ທ້ອງຖິ່ນ.

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 15 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 52:    
ປັບປຸງເຄືອຂ່າຍ 
ຈໍາໜ່າຍຜະລິດ 
ຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ.

261.
ໂຄງການ 1: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະ
ລິດຕະພັນຈັກສານ. 1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

262.
ໂຄງການ 2: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະ 
ລິດຕະພັນເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ. 3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

263.
ໂຄງການ 3: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະ
ລິດຕະພັນແຜ່ນແພ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

264.
ໂຄງການ4: ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈໍາໜ່າຍຜະ
ລິດຕະພັນກະສິກໍາ. 4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 53:    
ສ້າງມາດຕະຖານ 
ຂອງຜະລິດຕະພັນ 

ທ້ອງຖິ່ນ.

265.

ໂຄງການ 1: ສ້າງມາດຕະຖານການຈັດ 
ລະດັບສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ 
ການທ່ອງທ່ຽວ.

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ

266
ໂຄງການ 2: ສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະ
ລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 20 ລ້ານ ລັດ
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267.

ໂຄງການ 3: ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ 
ໃນການສ້າງມາດຕະຖານຂອງຜະລິດ 
ຕະພັນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອ ສາມາດສ້າງເປັນ 
ສິນຄ້າປະຈໍາເມືອງ (ODOP). 

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 30 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 54:    
ສ້າງຂີດ 

ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ 
ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 
ບໍລິການທ່ຽວ 
ແຂວງຄຳມ່ວນ.

268.

ໂຄງການ 1: ຝຶກອົບຮົມດ້ານການ ບໍ
ລິການທີ່ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກທາງດ້ານການ 
ທ່ອງທ່ຽວ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 30 ລ້ານ ລັດ

269.
ໂຄງການ 2: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາການ 
ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ໂຮງແຮມ 
-ເຮືອນພັກ. 

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

270.
ໂຄງການ 3: ສ້າງປື້ມຄູ່ມືແນະນໍາການ
ບໍລິການໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຮ້ານອາ 
ຫານ - ກິນດື່ມ. 

4 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

271.

ໂຄງການ 4: ສ້າງປ້ືມຄູ່ມືການບໍລິການ
ນໍາທ່ຽວສະເພາະພ້ືນທ່ີ ແລະ ໃນເຂດ 
ວົງຈອນ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 55:    
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ການບໍລິການ 

ຂອງຜູ້ປະກອບການ 
ທຸລະກິດບໍລິການ 
ທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ.

272.

ໂຄງການ 1: ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາ
ການໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດບໍລິ
ການ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

273.

ໂຄງການ 2: ປັບປຸງຂອດປະສານງານ 
ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງກຸ່ມທຸລະກິດ 
ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ ກັບບັນດາການຈັດ 
ຕັ້ງຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວພາຍ 
ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 7 ລ້ານ ລັດ

274.

ໂຄງການ 3: ຝຶກອົບຮົມການບໍລິການ 
ແບບລາວໃຫ້ແກ່່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດບໍລິ 
ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວແຂວງຄຳມ່ວນ

3 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 25 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 56:    
ສ້າງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ 
ກວດການ.

275.

ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊີ້ວັດ ແລະ 
ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບ 
ການບໍລິການ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

276.
ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະ 
ເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການ. 2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ລັດ

ແຜນງານ 57:    
ສ້າງເວທີ ພົບປະ 
ລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ ທຸລະກິດ 
ແລະ ປະຊາຊົນ 

ທ້ອງຖິ່ນ.

277.

ໂຄງການ 1: ຈັດເວທີພົບປະລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະ 
ຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນສຳຫລັບເມືອງທ່ີມີຜະລິດ 
ຕະພັນສິນຄ້າ ODOP.

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 50 ລ້ານ ລັດ

278.
ໂຄງການ 2: ຈັດລາຍການຜ່ານສື່ 
ວິທະຍຸ , ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ. 2 2017-2025

ກອງວິຊາການ 
ກ່ຽວຂ້ອງ
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ແຜນງານ 58:    
ຈັດງານພົບປະ 
ແລກປ່ຽນ 

ກ່ຽວກັບການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ມໍລະດົກທາງ 
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.

279.

ໂຄງການ 1: ຈັດທັດສະນະສຶກສາ 
ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມ 
ຄອງ ມໍລະດົກທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 100 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 59:    
ສ້າງແຜນ 

ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
/ທຸລະກິດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

280.

ໂຄງການ 1: ສ້າງແຜນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 
ພາກລັດ, ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນປະຈໍາປີ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 8 ລ້ານ ລັດ

281.

ໂຄງການ 2: ກໍານົດມາດຕະຖານທ່ີເປັນ 
ຮູບປະທໍາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ 
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະ 
ຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. 

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 7 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 60:    
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກິດຈະກໍາ 
ການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງ ພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ 

ທຸລະກິດ ແລະ  
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

282.

ໂຄງການ 1: ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກໍາປະຈໍາປີ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ

ແຜນງານ 61:    
ສ້າງລະບົບ ແລະ 
ກົນໄກຕິດຕາມ, 
ກວດກາ ແລະ 

ຄຸ້ມຄອງ ການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງ ພາກລັດ, 

ເອກະຊົນ/ 
ທຸລະກິດ ແລະ 

ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

283.

ໂຄງການ 1: ກໍານົດຕົວຊ້ີວັດ ແລະ
ຮູບແບບການລາຍງານຄຸນນະພາບການ 
ບໍລິການການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ, 
ເອກະຊົນ/ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ 
ທ້ອງຖ່ິນປະຈໍາປີ. 

1 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 7 ລ້ານ ລັດ

284.

ໂຄງການ 2: ລົງກວດກາ ແລະ ປະ 
ເມີນ ຜົນຄຸນນະພາບການບໍລິການການ 
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ/
ທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

2 2017-2025 ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ 10 ລ້ານ ລັດ




